
Preafericitul Patriarh Daniel 
oficiază întronarea 
Preasfîntitului Gurie 
al Devei și Hunedoarei

O

Liberalii și pesediștii 
au bătut palma pentru 
un guvern condus 
Klaus Iohannis

a

Curs Valutar
El R - Euro: 4.2733
LSD - Dolarul american: 2.8342
GRP - Lira sterlină: 4.6916
NAI - Gramul de aur: 107.2234

Sursa: li\R

Klaus Johannis: „După alegeri soluția este 
să fie un guvern politic, cu un premier normai. 
Și acela nu voi fi eu!”

Din cuprins

Dascălii vor începe 
săptămâna cu concediu 
fără plată pag. 4

Artiștii, autenticul
și viața lor: Cristian Fodor

Pag- 5O
Simpozion despre 
natură la Băita

O pag- 3

► Editorial
de Andreea Demian

Marotele anti-Băsescu
Pe toate posturile de televiziune sunt aruncate “în populație” 

clișee anti-Băsescu, fără ca vreun moderator să ceară celor care le 
enunță să Ie și demonstreze. Am auzit despre președinte că ar fi dic
tator sau că în mandatul său România este izolată pe plan extern. Dar 
cel mai des invocat clișeu, că a creat numai scandaluri. Așa cum spu
neam, acuzațiile curg gârlă pe posturile patronate de Voiculescu și 
Vântu și nici un super-profesionist într-ale jurnalismului nu-și pune 
măcar o clipă problema de a le și proba.

Să le luăm deci pe rând și să le analizăm fără nici un fel de 
prejudecată.

DICTATORUL
Să vedem pentru început cum este definit cuvântul “dictator” 

în DEX. “Conducător de stat care dispune de puteri politice nelimi
tate”. De ce puteri nelimitate dispune Traian Băsescu? A încălcat el 
constituția sau alte legi ale țării? A încercat să-i reducă la tăcere prin 
forță pe cei 322 de parlamentari care s-au coalizat și au votat pentru 

suspendarea președintelui? A încercat să pună pumnul în gura presei 
care-1 critică mai virulent decât pe orice alt președinte? A adus minerii 
sau alte categorii sociale îndemnându-i la un adevărat război împo
triva oponenților săi? JSTu a făcut nimic din toate astea. Ba mai mult. 
A încercat să scoată la lumină arhivele securității să afle lumea cine 
l-a susținut pe ultimul dictator din România. A arătat adevărata față a 
clasei politice demascând cercurile de interese din jurul parlamentului 
și a Guvernului Tăriceanu. A intrat de multe ori în polemici cu jurna
liștii dar numai în situații în care i-a fost încălcat dreptul la intimitate, 
i-a fost atacată familia sau a fost provocat cu rea intenție. A fost pri
mul politician care a demisionat din funcție pentru a fi cercetat în “do
sarul Flota” și primul președinte suspendat din istoria României. In 
loc să cheme minerii a acceptat provocarea unui referendum și a reu
șit. constituțional și nu prin forță, să demonstreze că are susținerea 
românilor.

IZOLAT PE PLAN EXTERN
Nu cred că se poate vorbi despre izolarea unei țări membră 

UE și NATO. Acest clișeu este o utopie aruncată pe piață de Bogdan 
Chirieac, cel pe care nici măcar jurnalist nu-1 putem numi după deci
zia Clubului Român de Presă.

A fost România exclusă de la vreun summit Internațional sau 
nu a fost invitat la vreun asemenea eveniment? Da de unde! România 
este membră cu drepturi depline ale UE și NATO. De fapt la summitul 
NATO de la București, Traian Băsescu a fost un amfitrion agreabil 
pentru cei mai importanți șefi de state și guverne din lume. L-am 
văzut pe președintele României discutând amical cu Bush, Putin, 
Merkel și alții de același calibru.

SCANDALAGIUL
Cum spuneam cel mai invocat pretext anti-Băsescu este cel 

legat de scandalurile din mandatul său. Am avut până la Traian Bă
sescu 14 ani de liniște. Ce s-a ales de România în această perioadă? 
A fost zguduită de mineriade. Aproape tot ce a însemnat industrie a 
fost distyjs. Fabricile, așa cum erau ele, au fost tăiate și vândute la 
fier vechi. Resursele minerale, care nu au fost secătuite, s-au vândut 
pe bani de nimic și comisioane grase firmelor străine. România nu și- 
a putut depăși statutul de ultimă țară din Europa în ceea ce privește 
dezvoltarea infrastructurii și a nivelului de trai. In umbra clasei poli
tice și a președinților care le garantau LINIȘTEA au crescut adevărate 
rețele mafiote. Băieții deștepți printre care se numără Dinu Patriciu, 
Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vântu au pus mâna pe aproape tot ce 
era rentabil în România, inclusiv pe o foarte marc parte a presei. Și a 
venit după 14 ani “scandalagiul” Băsescu. în România au început să 
se construiască autostrăzi. Infrastructura în comune a început să fie 
modernizată. S-au asfaltat drumuri, au fost reabilitate sau realizate 
rețele de apă și canalizare în comune unde nimeni nu avea curajul 
nici măcar să viseze la apa de la robinet. Statul a început să lucreze 
în folosul cetățeanului. S-au oprit privatizările suspecte. România a 
început să înregistreze o creștere economică, pentru că resursele fi
nanciare au început să fie repartizate corect. România a început să 
primească ceea ce până la Traian Băsescu primea doar clasa privile
giată.

în aceste condiții era normal ca cei care s-au îmbuibat în cei 
14 ani de LINIȘTE să încerce să-l înlăture pe Băsescu. De aici s-a 
spart liniștea. Dar acea liniște, invocată de coaliția anti-Băsescu nu 
era deloc favorabilă românilor.
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Brioșe cu salam
Ingrediente:

300 g salam, 250 g făină, 1/4 varză 
albă, 1 morcov, 1/4 țelină, 300 g caș
caval, 3 ouă, 200 ml ulei, 150 ml 
lapte, 100 g parmezan, 1/2 pliculeț 
praf de copt, sare, piper, pătrunjel, 
cartofi, mărar.

Mod de preparare:
Salamul se curăță de folia pro

tectoare, se taie în felii subțiri și se 
ține la rece. Țelina și morcovul se 
curăță de coajă, se spală și se dau pe 
răzătoarea cu ochiuri mici.

Varza se spală, se scurge de apă 
și se taie în fîșii subțiri. Cașcavalul 
se taie în cubulețe, iar parmezanul se 
dă pe răzătoarea cu ochiuri mici.

Ouăle se mixează pînă cînd își 
dublează volumul, se adaugă laptele, 
uleiul de floarea-soarelui, sarea și 
piperul.

Se presară făina cernută, 
amestecată cu praful de copt, se 
mixează, apoi se adaugă legumele 
rase și varza tăiată. Se pun feliile de 
salam, parmezanul și cubulețele de 
cașcaval.

Se adaugă pătrunjelul tocat și se 
amestecă bine cu o lingură.

Se pune compoziția în forme de 
brioșe unse cu ulei, se introduc în 
cuptor și se coc timp de 25-30 de 
minute la foc mediu spre iute.

în compoziție se mai pot adăuga, 
cubulețe de cartofi fierți și mărar 
tocat

InfcHW-tile
Vă anunțăm că vineri 

27.11.2009 în municipiul Hu
nedoara în intervalul orar 07.00 
- 12.00, presiunea apei potabile 
va fi scăzută din cauza unor lu
crări de cuplare a unor instalații 
tehnologice în incinta stației de 
tratare Sânpetru. Din cauza lu
crărilor, stația de tratare va 
funcționa la 50% din capaci
tate.

Amgi^sarea 
radarelor

► PROGNOZA METEO
/■

ZIUA
MIN MAX

Deva: 8 16

Petroșani: 5 13

Hunedoara: 8 15

Hațeg: 7 14

Brad: 7 15

Orăștie: 8 *15

■_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ■■

► HOROSCOP

Rezolvarea problemelor administrative este ceva ce te preocupă 
în aceste zile. Tânjești după organizare și practică și vrei să iți duci 
la bun sfârșit toate sarcinile. Sănătatea are o mai mare importanță 
acum pentru tine, mai ales după excesele din ultimele zile.

Te vei întâlni cu un grup de persoane care au legături strânse 
unii cu ceilalți, ceea ce te-ar putea face să te simți ca un străin. Cu 
intenții subtile, vei putea să te strecori printre ei și chiar să ajungi 
cât de departe vrei tu. Improvizația este o calitate care te ajută în 
aceste momente.

Pentru tine, toată lumea este la fel. Iți vei da seama de acest 
lucru, și vei încerca să te apropii mai mult de cineva pe care îl con
sideri special. Astfel vei realiza că vei suferi mai puțin decât în
ainte.

Ești foarte determinat în ceea ce privește viața ta și ai foarte clar 
trasate direcțiile. Toate aceste lucruri se văd foarte clar în opiniile 
tale. Ești foarte original și faci față tuturor provocărilor.

Vei avea parte de tot felul de oportunități de petrecere a timpului 
liber, cu prietenii sau chiar cu vecinii. Astăzi vei fi capabil să apre
ciezi mult mai bine evenimentele din propria viață și chiar să te 
simți puternic atras de o persoană nou cunoscută.

teptai.

► Bancurile zilei

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 4 7

Petroșani: 2 3

Hunedoara: 4 6

Hațeg: 4 5

Brad: 3 5

Orăștie: 4 5

Relația cu cei pe care îi iubești este foarte bună. Este o zi bună 
pentru întâlniri cu persoane iubite, întâlniri neprevăzute, sub sem
nul noutății. Dacă ai idei bune, exprimă-te sau pune-le în practică.

Tactul de care ai dat dovadă te ajută în viața socială. Felul fe 
mecător în care te-ai purtat cu alții atrage complimente și divers 
invitații. Ai de ales între cele care merită onorate. Buna ta dispozi
ție va face restul.

Nu e nici un loc ca acasă, acolo unde împrejurimile îți sunt cu
noscute, unde să te simți bine. Ai putea să îți inviți prietenii la cină 
sau să stai doar cu persoana iubită și să vedeți un film împreună. 
Dă frâu liber ideilor de distracție.

Azi îți vei pune în valoare capacitatea de a comunica și vei avea 
mai multe întâlniri. Simțul practic este ceva la care excelezi azi. în 
timp ce alții se chinuiesc cu teorii stranii, tu ești capabil să rezolvi 
o problemă în câteva momente.

Nimănui nu îi place critica, dar din când în când trebuie să o 
auzi, chiar și tu. Unele probleme pot părea mai complicate decât 
sunt în realitate, dar nu crede că e sfârșitul lumii. De asemenea, nu 
renunța la o încercare creativă chiar dacă e mai grea decât te aș

Pentru a-ți îmbunătăți viața de cuplu, trebuie să fie numai discu
ții sincere între tine și partenerul tău. Dacă ești celibatar, azi e 
șansa ta să ai parte de întâlniri interesante. Te vei bucura de o 
oportunitate mai rar întâlnită.

Dacă ai multe lucruri care te nemulțumesc, nu ar trebui să le ții 
în tine, pentru că te încarci cu energie negativă. După care, bineîn 
țeles, vei exploda. Se poate să faci progrese în plan profesional. 
Trebuie, însă, să ai și o ținută adecvată pentru activitatea profes.„- 
nală. Dacă nU îndeplinești acest criteriu, poate ar trebui să-l iei în 
considerare.

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 - DJ 687 Cristur - Hune
doara

► DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 Simeria - Spini

► DJ 705 Căstău - Orăștioara .

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

© © ©

întrebare la Radio Erevan:
- Ce vor vedea astronauții noștri 

atunci când vor ateriza pe Lună?
- Doi americani.

© © ©

La Radio Erevan se întreabă:
- Ar fi posibil ca și conducerea Re

publicii Populare Ungaria să facă posi
bilă populației vizitele în vest?

- în principiu da, dar atunci Ungaria 
nu ar mai fi republică populară.

© © ©

La Radio Erevan se întreabă:
- Puteți să explicați de ce Canada li

vrează pe piață atât de multe cereale?
- Vinovată este supraproducția de 

tip capitalist.

© © ©

La Radio Erevan se întreabă:
- Am auzit că în "România, într-o fa

brică, a fost dată jos o lozincă pe care
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scria: "Noi mai bine muncim pentru 10 
ruși decît pentru un american". Cum 
poate fi explicat acest lucru?

- Am cercetat acest eveniment inex
plicabil mai îndeaproape. Explicația e 
foarte simplă: era o fabrică de sicrie.

© © ©

La Radio Erevan se întreabă:
- E adevărat că avem relații econo

mice cu capitaliștii?
- Bineînțeles. Cu cine altcineva să 

avem?

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN
Distribuție: Cristian RUS

© © ©

La Radio Erevan se întreabă:
- Nu ar trebui desființat spionajul"!
- în principiu da, dar ce vom face c 

mulțimea de șomeri?

© © ©

Becalisme:
- Gigi Becali nu face flotări, le cun 

pără gata făcute.
- Dacă tu ai 1 leu și Gigi Becali ai 

1 leu, atunci Gigi Becali are mai mul 
bani decât tine.

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1

0354 882100,
0354 882101
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Klaus Johannis: „După alegeri soluția este 
să fie un guvern politic, cu un premier normal. 
Și acesta nu voi fi eu!”
Klaus Johannis îi bagă în 
ceață pe pesediști și pe liberali. 
Aflat în străinătate, primarul 
Sibiului le sugerează celor 
care tocmai vor să constru
iască o alianță în jurul lui.... 
ca ar trebui să se mai gân
dească.

într-un interviu acordat publicației 
„Die Welf’ Klaus Johannis spune ca el ar 
fi putut reprezenta o soluție pentru un gu
vern tehnocrat în urmă cu două luni. Jo
hannis consideră, însă, că după 6 
«^jcembrie e nevoie de un guvern politic, 
cu un premier politic. Și acela nu este el!

încă din titlul interviului, publicat în 
data de 21 noiembrie, care este de fapt un 
citat din primarul Sibiului, este sugerat 
faptul că soluția Johannis a fost una de 
criză. Materialul este intitulat „Când am 
fost nominalizat am avut o urgență”. în 
'•ontinuare premierul scos din joben de 

uzioniștii de la Grivco ține să 
menționeze că Traian Băsescu nu a avut 
nimic personal cu el și că relațiile sale cu 
șeful statului sunt cât se poate de bune.
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Prezentăm în continuare integral in
terviul publicat în „Die IVelt"

Die Welt: De ce a președintele Tra
ian Băsescu v-a evitat ca premier?

Klaus Johannis: Explicația este 
simplă - și nu are de-a face cu persoana 
mea. Președintele nu are nevoie în pe
rioada preelectorală de un premier inde
pendent sau care să facă parte din 
opoziție. Președintele vrea pe cineva care 
controlează mijloacele de acțiune în 
favoarea lui.

Die Welt: Vă veți lăsa casa din 
Sibiu pentru București?

Klaus Johannis: Am avut intenția 
după moțiunea de cenzură (n. red. - votul 
de încredere față de premierul Boc), doar 
ca o soluție interimară. Mi-am arătat 
disponibilitatea și am promis să preiau 
pentru câteva luni guvernul. Dar le-am 
declarat celor care mă susțineau în mod 
clar că nu aș fi renunțat la mandatul meu 
de primar.

Die Welt: De ce opoziția, cu toate 
acestea, continuă să vă propună, ca prim- 
ministru. Vrei să fie pregătit să preluafi 
funcția după alegeri?

Klaus Johannis: Pentru mine, cel 
mai convenabil ar fi să rămân in Sibiu. 
Pentru că eu știu ce am. Orice alt experi
ment ar fi mai mult sau mai puțin 
îndrăzneț. în același timp, mă întreb dacă 
mi se propune, după alegerile 
prezidențiale, să formez un guvern. Cred 
că șansele în favoarea unui astfel de 
proiect sunt destul de scăzute. Momentul 
ca eu să conduc executivul este depășit.

Die Welt: De ce? Credeți că părțile 
care v-au nominalizat ca independent vor 
alege ca prim-ministru un om de-al lor?

Klaus Johannis: Da, mă aștept - și 
cred că de fapt așa ar fi corect. Când am 
fost nominalizat la mijlocul lunii oc
tombrie, am avut o situație de urgență. Eu 
sunt încă de părere că un guvern de 
tehnocrați ar fi fost bun pentru o perioadă 
de tranziție, în care să fie depășite prob
lemele crizei. Asta a fost sugestia mea. 
După alegeri însă soluția este să fie un gu
vern politic, cu un premier normal. Și 
acesta nu voi fi eu!

Alexandru Avram

, .......... Anmelden Reglstrleren
I Sriche | Hilte Erwelterte Suche

Liberalii și pesediștii 
au bătut palma 
pentru un guvern condus 
de Klaus Iohannis

Ieri, a avut loc la Casa de Cul
tură „Drăgan Muntean”, din 
Deva, întâlnirea comună a con
ducerilor partidelor PSD, PC și 
PNL cu primarii și foștii șefi ai 
instituțiilor deconcentrate. Șe
dința a avut un dublu scop și 
anume pentru a prezenta lideri
lor locali hotărârile luate de 
conducerile partidelor la nivel 
central și de a stabili strategia 
comună de organizare a campa
niei electorale în județ.

Asemeni conducerilor de la „cen
tru”, reprezentanții județeni ai partidelor 
au reiterat scopurile acestei înțelegeri 
cuprinse în „Acordul pentru ieșirea 
României .din criză” semnat la București 
de către conducătorii PSD și PNL: 
susținerea lui Mircea Geoană în turul doi 
al alegerilor prezidențiale, crearea unei 
majorități stabile pentru susținerea unui 
guvern condtls de Klaus Iohannis și elab
orarea unui Program de guvernare pentru 
scoaterea României din criză. Liderii au 
arătat că între cele două partide nu s-a 

parafat nici un document la nivel 
județean, alianța fiind consființită printr- 
o strângere de mână ca între gentlemani.

La nivel județean 
PSD, PC și PNL 
și-au dat mâna

„în acest moment orice fricțiuni 
între cele două partide au încetat. Fiecare 
primar are obligația morală de a câștiga 
peste 50 % din voturi. Ne propunem ca la 
nivelul județului să câștigăm împreună 
peste 65 % din voturile electoratului”, a 
spus Mircia Muntean.

S-a dat startul 
pentru turul doi

Campania electorală comună a 
debutat în această dimineață la ora 7. 
Modul concret de colaborare în fiecare lo
calitate se va stabili de către liderii locali, 
rolul cel mai important revenind primar
ilor celor două formațiuni. Acolo unde 
cele două partide nu au edili locali, 
echipele de campanie vor fi sprijinite în 
permanență de către conducerea de la 
nivel județean. în ceea ce privește corec
titudinea alegerilor din 22 noiembrie, lid
erul PSD Florin Cazacu a arătat că există 
suspiciuni că în unele localități au fost 
fraude electorale. „Până în acest moment 
nici o tentativă de fraudă electorală nu a 
fost dovedită. Am însă indicii despre per
soane care au votat atât în localitatea de 
domiciliu, cât și în secții speciale de pe 
raza unităților administrative învecinate. 
Aceste fraude nu se pot dovedi pentru că 
nu avem acces la listele electorale perma
nente”, a spus Florin Cazacu.

Cătălin Rișcuța

înscăunarea Preasflntitului Gurie
9

al Devei și Hunedoarei

Episcop al Devei și Hunedoarei în cel mai de seamă eveni
ment al anului pentru creștinii ortodocși ai județului. Eveni
mentul se va desfășura duminică la Catedrala „Sfântul 
Nicolae”, din Deva, în prezența Preafericitului Patriarh Da
niel și a numeroși invitați de prim rang ai vieții publice din 
România. Autoritățile locale se așteaptă ca la înscăunare să 
participe peste 10.000 de enoriași din județ.

înscăunarea primului episcop al Devei și Hunedoarei se bucură de 
participarea Preafericitului Patriarh Daniel și a numeroase fețe bisericești.

Invitații au fost adresate și către episcopi ai Iugoslaviei și Un
gariei. Arhiereii care vor-participa la ceremonie sunt așteptați 
să sosească sâmbătă seara în Deva și vor fi cazați la Hotel 
Sannis. Duminică, 29 noiembrie, de la orele 10.00, Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel va oficia Sfânta Liturghie la catedrala 
„Sfântul Nicolae” din municipiul Deva, iar de la ora 12.00 va 
prezida Ceremonia de întronizare a Preasfințitului Părinte Gurie 
Georgiu, primul ierarh al Episcopiei Devei și Hunedoarei, 
eparhie înființată prin hotărârea Sfântului Sinod luată în ședința 
de lucru din 18-19 iunie 2009.

înscăunarea va 11
un eveniment grandios

Pentru buna desfășurare a evenimentului,* autoritățile au 
restricționat circulația , e Bulevardele Decebal, Andrei Șaguna și 
Avram Iancu, duminică începând cu ora 8. Ordinea și paza va fi 
asigurată de reprezentanți ai ISU, Jandarmeriei, Poliției Rutiere și

Poliției Comunitare. Mai mult de 10.000 de credincioși sunt așteptați să asiste 
la înscăunarea primului episcop al Devei și Hunedoarei. In fața Catedralei va 
fi amenajată o scenă, iar slujba va fi proiectată pe două ecrane pentru a fi' 
accesibilă și credincioșilor care nu vor reuși să ocupe un loc în lăcașul de cult. 
Mircea Moloț, președintele Consiliului Județean, a anunțat în cadrul unei în
tâlnirii cu jurnaliștii că au fost adresate invitații de participare la eveniment 
către președintele României, la Senat și la Camerei Deputaților, la Ministrul 
Culturii și Cultelor, la personalitățile politice din județ.

Irina Năstase

Preasfintitul
4

Părinte GURII 
al Devei și Hunedoarei

Grigore Georgiu, cu nume de călugărie: Gurie, s-a născut 
pe 31 decembrie 1968 în Huta-Chiuiești din județul Cluj.

Părintele a urmat cursurile primare la Școala Generală 
din satul natal, a continuat școala la Licetd "Traian Vuia" din 
Cluj-Napoca, Seminarul Teologic și Facultatea de Teologie din 
Craiova, după care a studiat la Facultatea de Teologie 
Catolică (Padova, Italia), cursuri de Teologie sistematică, și 
Institutul de Teologie Pastoral-Misionară (Padova, Italia) - 
Cursuri de doctorat. Lucrarea sa de masterat poartă numele: 
"Noile mișcări religioase în Biserica Catolică italiană".

Ascultări încredințate
Preasfințitul Părinte GURIE

Frate la Mănăstirea Lainici (1988-1989); Secretar de 
cabinet al IPS Nestor Vorni'cescu (1989-1996); Tuns în mon
ahism (1990); Hirotonit ierodiacon (februarie 1990); Hirotonit 
ieromonah (ianuarie 1992); Eclesiarh al Catedralei Mitropol
itane din Craiova (1992-1996); Hirotesit Protosinghel (iulie 
1996); Vicar administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei (martie 
2000-august 2001); Hirotesit Arhimandrit (2001); Episcop 
Vicar al Sfintei Arhiepiscopii q Craiovei ales în ședința Sfân
tului Sinod al BOR din iulie 2001; Hirotonit Arhiereu și instalat 
ca Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, cu titu
latura de "Strehăianul" (5 august 2Q01).
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înregistrarea audio a farsei a fost postată pe internet la http://www.trilulihi.ro/foto- 
& liul/a64l484042e64a. (sau cu Google - „Ejacularea lui Cozac”).

DGASPC Hunedoara face protecție socială
pentru Cozac
Lipsa fondurilor necesare 
instruirii cadrelor sau siste
mul clientelar de angajare a 
unor șefi de centre de plasa
ment fac ca prestația unora 
dintre cei care ar trebui să 
se ocupe de educația copiilor 
să fie lamentabilă.

Printr-un comunicat de presă, 
Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hune

doara anunță că „organizează pe du
rata trimestrului IV al anului 2009 
cursuri de formare continuă în 
domeniul protecției copilului, cu 
resurse și formatori proprii, în 
scopul creșterii calității personalu
lui”. Cursurile se adresează person
alului din toate centrele rezidențiale 
și de zi - educatori, asistenți sociali, 
psihologi, psihopedagogi,
kinetoterapeuți, asistenți medicali, 
medici - și asistenților matemali 
profesioniști, „prezența la aceste 

cursuri fiind
confirmată prin eliber
area de diplome de 
participare individ
uale”, pentru că „în 
conformitate cu 
legislația în domeniu 
și în special cu stan
dardele minime oblig
atorii privind serviciile 
pentru protecția 
copilului, personalul 
centrelor rezidențiale, 
centrelor de zi și 
asistenții maternali 
trebuie să beneficieze 
de cel puțin 42 de ore 
pe an de formare 
continuă în domeniul 
protecției copilului sau

în domenii conexe”, după cum se 
arată în comunicatul de presă al 
Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hune
doara. în felul acesta, șefii Direcției 
și personalul din subordine au 
acoperirea legală cu hârtii, chiar 
dacă sistemul a ajuns de râsul lumii 
prin prestația lui Ionel Cozac, șeful 
centrului de la Păclișa. Reamintim 
cititorilor noștri că șeful Centrului 
de la Păclișa este un fost primar care 
a rămas fără slujbă după ce a pier
dut încrederea și voturile locuito
rilor comunei Totești. Colegii lui pe 
linia Partidului Național Liberal i- 
au găsit un post de conducere la 

Păclișa, chiar dacă pregătirea 
profesională a fostului primar nu 
are nici o legătură cu asistența 
socială. Ionel Cozac s-a remarcat 
prin faptul că și-a dat acordul de 
principiu pentru a fi „ejaculat” într- 
o acțiune de „stimulare” a unui in
cendiu în Centrul de la Păclișa. 
înregistrarea audio a farsei a fost 
postată pe internet la 
http://www.trilulilu.ro/fotoliul/a641 
484042e64a. (sau cu Google - 
„Ejacularea lui Cozac”). Dacă vă 
încumetați să accesați adresa de mai 
sus, vă recomandăm să reveniți la 
comunicatul de presă al DGASPC 
Hunedoara care, spre final, sună 

așa: „Calitatea personalului este el
ementul cel mai important în îngri
jirea și protecția copilului. Ceea ce 
definește un bun profesionist es' 
măsura în care reușește să pună în 
practică cunoștințele teoretice și 
mai mult măsura în care reușește să 
cunoască copilul și să se apropie de 
el”. Cât de mult trebuie să se 
apropie Ionel Cozac de copii ca să 
provoace o reacție corectă din 
partea celor care îl țin pe funcție?, 
aceasta este o întrebare la care nu 
am primit încă răspuns.

Marcel Bot

Simpozion despre natură la Băița
La Școala Generală 
Băița s-a desfășurat 
miercuri, 25.11.2009, 
simpozionul cu tema Ra
rități și endemite carpa
tice, organizat de către 
Muzeul Civilizației Da
cice și Romane Deva și 
Clubul Alpin Român — 
Secția Deva.

importanța protejării 
mediului și să popu
larizeze valorile natu
rale ale zonelor unde 
aceștia 1 
Alegerea 
Băița 
desfășurarea 
pozionului nu a fost 
una întâmplătoare 
având în vedere faptul 
că în zonă se află una 
dintre ariile naturale 
protejate cele mai 
spectaculoase din 
cuprinsul județului și

Manifestarea a făcut parte 
din seria acțiunilor menite să 
conștientizeze copii despre

locuiesc, 
comunei 

pentru 
i sim-

fost

Cătălin Rișcuța

anume Situl Măgurile Băiței 
cuprins în Programul european 
„Natura 2000”.

Prezentările au
susținute de către specialiștii 
muzeului devean Marcela Bal
azs, Silvia Burnaz și Daniela 
Marcu, custodele rezervației 
de la Băița Comei Alexandru, 
din partea Clubului Alpin 
Român, Anca Ungureanu, din 
cadrul Agenției pentru 
protecția mediului Hunedoara 
și Mariana Vulc, profesor la 
Școala Generală „Andrei 
Mureșanu” Deva. Temele ex-

'puse copiilor au vizat rarități 
floristice și faunistice din 
această regiune (orhidee, flu
turi), valori mineralogice și pa
leontologice din zonă, măsuri 
de protecție și conservare a na
turii. La întâlnire au participat 
elevi și profesori, simpozionul 
având o componentă 
interactivă. Copiii au primit 
mape cu materiale 
promoționale privind protecția 
mediului.

Dascălii încep 
săptămâna 
în concediu 
fără plată
Aproximativ 5.000 de dascăli din învăță
mântul preuniversitar și alte 2.300 de per
soane care reprezintă personalul didactic 
auxiliar din instituțiile de învățământ din 
județul Hunedoara vor fi trimiși acasă, 
luni, în concediu fără plată pentru o zi.

în urma discuțiilor pe care profesorul Paul 
Rus, liderul Sindicatului din învățământul Pre
universitar (S.I.P.) Hunedoara le-a avut cu anga
jatorul, Inspectoratul Școlar Hunedoara, s-a decis 

t ca profesorii și cadrele didactice auxiliare să intre 
în concediu fără plată în perioada 14-18 decem
brie. Dacă acest calendar va fi respectat, elevii 
vor intra și ei în vacanță mai repede cu patru zile. 
„Suntem nemulțumiți de această situație, însă 
Legea 329 care impune concediul forțat nu este 
negociabilă. Există intenția ca la începutul anului 
viitor să acționăm pe cale juridică Inspectoratul 
Școlar Hunedoara pentru ca dascălii să își recu
pereze banii aferenți acestor zile. Menționez ca 
este vorba de aproximativ 15 la sută din salariuj. 
unui dascăl”, a declarat Paul Rusu.

Mariu Florescu

http://www.trilulihi.ro/foto-&
http://www.trilulilu.ro/fotoliul/a641
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Cristian Fodor s-a născut la 7 iunie 1981, la Cugir, județul Alba, făcând parte 
& dintr-o familie care apreciază cântul popular românesc.

Artiștii, autenticul și viața lor

Cristian Fodor
De la o simplă plăcere, până la 
pasiune și de aici până la ca
riera de interpret este uneori 
doar un simplu pas. De la ad
mirația pentru artă până la a fi 
un artist adevărat ai nevoie de 
dorința de a exprima ceva de
osebit, înclinație, cunoaștere și 
nu în ultimul rând experiență. 
Oameni înzestrați de Dumne
zeu reușesc să expună și să 
transmită cu ușurință dragos
tea lor pentru frumos, deve- 
nCjid raze de lumină 
îndrumătoare și exemple pen
tru cei din jur.

Cristian Fodor s-a născut la 7 iunie 
1981, la Cugir, județul Alba, făcând 
parte dintr-o familie care apreciază cân- 
' 1 popular românesc. Când era copil și 
. al lui îi acorda atenție în puținul timp 
liber îi cânta mereu melodii specifice 
vârstei, care îi stârneau curiozitatea. 
Cristian încerca să memoreze liniile 
melodice și versurile și de multe ori 
părinții aveau surpriza să îl audă cân
tând sau fredonând. Nu s-a gândit 
niciodată să facă performanță în 

muzică. A păstrat dragostea pentru arta 
sunetelor în suflet, iar când cântă, o 
face pentru că așa simte. Este o pasiune 
a lui pe care a dorit și vrea să o

împărtășească celor dragi și celor care 
iubesc cântecul românesc și tradițiile 
lui.

„Floarea din 
grădină” printre 
„Moștenitorii” 
cântecului 
tradițional românesc

La vârsta de 13 ani 
a participat la primul 
concurs numit „Să fim 
copii”, organizat la 
Orăștie, în 1994, unde a 
fost câștigătorul locului 
întâi, premiu care l-a în
curajat să-și urmeze pa
siunea. Mai apoi, 
Cristian a încercat și alte 
genuri muzicale, dar sin
gurul în care s-a regăsit a 
fost folclorul. Dovadă 
stă participarea an de an, 
la concursuri și festival
uri unde a câștigat pre
mii și trofee importante: 
„Lele de la Orăștie” - 
1998, „Felician Fărcașu” 
- J999 și 2000, Concur
sul „Moștenitorii” - 

2000, care s-a desfășurat în cadrul emi
siunii dedicată artei tradiționale 
românești - „Tezaur Folcloric”, unde și- 
a început cariera de artist al muzicii 
populare românești, pe micile ecrane. 
„Concursul „Moștenitorii” mi-a deschis 
alte porți către cunoașterea cântecului 
autentic, spune zâmbind artistul, 
adăugând că „Tradiția populară 
românească este o ramură de o valoare 
inestimabilă pentru mine”.

„Toamna Arieșană” - 2000,

„Mureș pe marginea ta” - 2000, „Inimi 
fierbinți în țara de piatră” - 2001, 
„Strugurele de aur” - 2001 și 2002, 
„Toamna Buzoiană” - 2001, „Festivalul 
Național Studențesc de Folclor” - 2002, 
sunt alte festivaluri cu tradiție la care 
Cristian Fodor a participat și unde 
emoțiile începutului nu și-au mai făcut 
apariția. Trofeul Concursului Național 
„Floarea din Grădină” - 2003 a făcut să 
încununeze viața artistică a solistului, 
iar bucuria de a cânta pentru public a 
fost și este una specială. „Din toate fes
tivalurile, concursurile, petrecerile sau 
spectacolele la care am participat am 
rămas doar cu amintiri plăcute. Nu îmi 
aduc aminte să fi fost momente în care 
să regret că am ales să fac o pasiune și, 
în prezent, carieră din muzica folclorică 
românească”, susține Fodor. 
Colaborările cu televiziunile naționale 
sau locale (TVR1, TVR2, TVR2 
Timișoara, Antena 1, Deva TV, Favorit 
TV, Etno TV), înregistrările radio și 
cele patru CD-uri („Bine-i stă la cer cu 
stele”, „Flori de cântec românesc”, 
„Mândră cu ochii tăi dragi”, „Colinde 
tradiționale de pe Valea Geoagiului”) 
care fac parte din discografia sa, l-au 
făcut să fie unul dintre cei mai iubiți și 
apreciați interpreți ai cântecului auten
tic românesc.

Carieră de succes, 
nu doar pasiune

Studiile de la clasa de informatică, 
a Liceului Țeoretic „Aurel Vlaicu”, din 
Orăștie, și mai apoi urmând cursurile 
Universitățiilor „1 Decembrie 1918”, 
secția de Științe Economice, din Alba-

Iulia și „Vasile Goldiș”, secția Market
ing, i-au oferit posibilitatea de a îmbina 
utilul cu plăcutul și astfel din decembrie 
2005, este directorul Casei de'Cultură 
„loan Budai-Deleanu”, din Geoagiu, 
fiind cel mai tânăr deținător al unei ast
fel de funcții, într-o instituție de cultură. 
„Cântecul popular este și va fi mereu o 
pasiune pe care voi încerca să o inspir 
celor din jur. Mă bucur că am obținut 
funcția de director al Casei de Cultură 
din Geoagiu, deoarece acum pot să fac 
mult mai cunoscută tradiția și cântecul 
tradițional din zona Geoagiu. De când 
îmi desfășor activitatea la Casa de 
Cultură, am organizat multe spectacole 
și am invitat interpreți din toate zonele 
țării, nu doar din județul Hunedoara. 
Una dintre realizările mele de care sunt 
mândru este organizarea Festivalului 
„Ileana Rus”, care, în august 2009, la 
Geoagiu, s-a aflat la cea de-a doua 
ediție. Evenimentul poartă numele re
gretatei mele colege de scenă. Sper ca 
festivalul să devină o tradiție, iar scena 
festivalului să fie locul unde se întâl
nesc cele mai valoroase tinere talente”, 
a afirmat interpretul Cristian Fodor.

Georgiana Giurgiu

Liceenii Colegiului „Avram Iancu”
sunt ecologiști de nădejde
Elevii de la Colegiul Național „Avram Iancu”, din 
Brad, au plantat astăzi zeci de pini în parcul liceului, 
înde se află deja mai multe specii rare de arbori. 
Aceasta estb una dintre acțiunile care se desfășoară 
’n cadrul programului european „Comenius”, pro
gram care are ca țintă implicarea în acțiuni de edu
care a elevilor din învățământulpreuniversitar de stat 
ii privat.

. în cadrul aceluiași proiect, ieri a avut loc un concurs interșcolar 
ie tema de ecologizării. Elevii au depus patru proiecte la care au 
:ontribuit 30 de elevi. La finalul concursului au fost desemnați ca 
iind câștigătoare una din echipele Colegiul Național „Avram Iancu” 
:i cea de la Colegiul Tehnic „Horia Cloșca și Crișan”, din localitatea 
jurabarza. Copiii au primit premii în valoare totală de 1.000 de lei. 
’roiectele lor vor fi puse în practică în cursul anului viitor, atunci 
:ând se intenționează construirea unei platforme de compostare a 
leșeuritor provenite din municipiul Brad.

Elevii vor căuta 
soluții concrete 
pentru ecologi- 
zare

Proiectul „Comenius” nu 
se rezumă doar la atât. Un ex- 
empu îl reprezintă acțiunea pe 
care au susținut-o 30 dintre ele
vii claselor a IX-a și a X-a care 
învață la Colegiul Național 
„Avram Iancu”. în urmă cu 
șase zile ei au adunat gunoaiele 
menajere de pe malurile râului
Luncoi și cele care au rămas în urma amenajării Parcului Tineretu
lui. Planurile copiilor nu se opresc aici. Pentru cinci zile, începând 
cu data de 7 decembrie Colegiul Național „Avram Iancu” va fi gazda 
elevilor proveniți din țările partenere ale proiectului „Comenius”: 
Bulgaria, Italia, Turcia, Polonia, Ungaria. „întâlnirea va avea ca 

scop comunicarea internațională și se vor expune ideile creative 
pentru soluționarea unor probleme de mediu”, a precizat profesorul 
Cosmina Ancheș.

Maria Florescu
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Biletele pentru concertul din l decembrie de la Sala Palatului au prețuri cuprinse între 80 și 190 de lei
și sunt puse in vânzare la Sala Palatului. Divvita, prin Eventint, in librăriile Cărtnrești, magazinele
Germanos și I odafone, și online, pe tvww.bilete.ro. tvtvtv.blt.ro, tvtv.eventim.ro. www.ticketpoint.ro.

Phoenix va concerta la București
pe 1 decembrie
Trupa Phoenix susține, pe 1 
decembrie, la Sala Palatului 
din Capitală, concertul "Cei ce 
ne-au dat nume", informează 
organizatorii, Asociația Elite 
Art Club UNESCO. Formată 
din Nicu Covaci (chitară, 
voce), Ovidiu Lipan Țăndărică 
(baterie), “Bogdan Bradu 
(voce), Dzidek Marcinkiewicz 
(clape, voce), Volker Vaessen 
(bas), lonuț Contraș (percuție) 
și Cristi Gram (chitară), Phoe- 
nix propune, prin concertul 
din 1 decembrie, o sinteză între 
muzica de pe primul lor LP 
("Cei ce ne-au dat nume", 
1972, Electrecord) și "Rapso
dia 1 în LA Major", de George 
Enescu.

în plan interpretativ, sintefza 
dintre cele două opere va fi realizată 
de fonhația Phoenix, alături de 
artiștii cunoscuți mai ales pentru 
interpretări în alte registre muzicale, 
precum Adrian Petrescu (oboi, sax,

Penelope Cruz se pregătește de nuntă
Nu a confirmat, dar nici nu a infir

mat logodna, dar acest lucru nu a 
scăpat-o pe Penelope Cruz de bârfele 
din jurul ei. Ultimul zvon care circulă 
despre frumoasa actriță este că ea și iu
bitul ei, Javier Bardem, plănuiesc să se 
căsătorească în luna decembrie și că 
acum actrița a început vânătoarea de 
rochii de mireasă. „Se vor căsători în 
curând, poate chiar după vacanță. 
Având în vedere că atât ea, cât și Javier 
sunt din Spania, i-ar plăcea ca un de
signer spaniol să creeze rochia viselor 
ei”, a declarat o sursă. 

PREȚ DE IMPORTATOR
MAGAZIN CU VANZARE 
EN-GROS Șl EN-DETAIL

pentru nunti, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea directa la locul solicitat

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.
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taragot), Nicolae Dumitru (pianist- 
concertist), Bogdan Munteniță 
(voce), grupul vocal Acapella (con
dus de George Miron).

Invitatul special al concertului 
este solistul Mony Bordeianu.

Biletele pentru concertul din 1 
decembrie de la Sala Palatului au 
prețuri cuprinse între 80 și 190 de 
lei și sunt puse în vânzare la Sala 
Palatului, Diverta, prin Eventim, în 
librăriile Cărturești, magazinele 
Germanos și Vodafone, și online, pe 
www.bilete.ro,www.blt.ro, 
ww.eventim.ro, www.ticketpoint.ro. 
Formația Phoenix, intitulată inițial 
Sfinții, s-a constituit ca trupă de 
studenți și școlari în 1962, la 
Timișoara. începând cu anii '70, 
formația intră sub cenzura 
comunistă, iar în 1^75, după un 
concert susținut la Sarmizegetusa 
Dacica, apariția trupei Phoenix este 
interzisă la televiziune.

în același an, Nicu Covaci este 
luat ia poliție și interogat timp de 
două săptămâni, zi de zi, în urma 
unor acuzații false. Din acest motiv, 
el renunță la cetățenia română, iar

Se crede că rochia ar putea fi 
concepută de Casa de modă Balenci
aga, car?a fost înființată de designerul 
spaniol Cristobal Balenciaga, cea care 
a făcut și ținuta frumoasei Salma Hayek 
pentru nunta cu miliardarul Francois- 
Henri Pinault. „Rochia Salmei a fost 
'special desenată pentru ea de directorul 
de creație al companiei, Nicolas Gh- 
esquiere, și a fost frumoasă. Sunt 
convinsă că vor fi mai mult decât 
încântați să creeze și rochia Penelopei. 
Va fi cea mai importantă haină din viața 
ei”, a completat sursa.

în '76 pleacă în 
Olanda și se 
stabilește la Ams
terdam. Un an mai 
târziu, Covaci se în
toarce în țară și în 
boxele "Marshall" 
ale instalației sale 
de sunet îi închide 
pe membrii
formației, pe care îi 
scoate din țară și îi 
aduce în Germania.

Formația a tre- 
cut apoi printr-o serie de dizolvări, 
artiștii ocupându-se de diverse 
proiecte solo, dar, în 1988, ei se re
unesc încă o dată în jurul lui Co
vaci, urmând ca, în 1990, artistul să 
aibă prima revedere cu publicul 
român, după o absență de 13 ani. în 
2007, președintele Traian Băsescu 
i-a decorat pe membrii trupei 
Phoenix, cu ocazia împlinirii a 45 
de ani de activitate a grupului. Cel 
mai recent album al trupei, intitulat 
"Baba Novak", a fost lansat în 2005.

Va fi într-adevăr o nuntă? La cât 
este de discretă vedeta, nu ar fi de mi
rare să se afle despre ceremonie după 
ce evenimentul a avut deja loc.

Arnold Schwarzenegger 
încalcă regulile de circulație 
Arnold Schwarzenegger calcă pe urmele soției sale. Guver
natorul Californiei a fost surprins de paparazzi cu mașina 
parcată într-o zonă interzisă, la fel ca soția sa, Maria, în 
urmă cu câteva săptămâni. Reacția celor doi a fost, însă, di
ferită. i

Soția lui Arnold, Maria Shriver, a dovedit, luna trecută, că nu se împacă 
prea bine cu regulile de circulație. Mai întâi a fost văzută vorbind la celular 
în timp ce conducea, iar apoi și-a parcat Cadillacul într-o așa-numită "zonă
roșie". Ea și-a cerut iertare pentru ambele incidente și se pare că a plătit și 
amenda de 90 de dolari. 
Iată, însă, că, acum, gu
vernatorul însuși a par
cat un Porsche într-o 
zonă roșie din Los An
geles. în plus, s-a mai și 
lăudat că nu â fost 
niciodată amendat de 
polițiștii de la 
circulație... de când e 
guvernator. Ceea ce, de 
altfel, era de așteptat. 
Până la urmă, 
Schwarzenegger și-a re
cunoscut greșeala, cu 
zâmbetul pe buze. "Asta 
arată doar că nimeni nu 
e perfect. Nici măcar eu. 
Și eu fac greșeli", a spus 
starul. Adversarii lui 
Arnold sunt de părere că 
el ar trebui să meargă 
mai departe și să-și 
plătească amenda, ca 
orice simplu cetățean.

tvww.bilete.ro
tvtvtv.blt.ro
tvtv.eventim.ro
http://www.ticketpoint.ro
mailto:euroscala@yahoo.com
http://www.blt.ro
ww.eventim.ro
http://www.ticketpoint.ro


La schi în paradisul vacanțelor de iarnă
Dacă vă place schiul, indife
rent că sunteți începător sau 
avansat, de ce să alegeți desti
nații „clasice” de schi din Aus
tria, precum Zell am See sau 
Kaprun, sau Ischgl, unde vă 
veți lovi de cei de care fugiți de 
pe pârtiile din țară? De ce să 
nu alegeți cea mai bună zonă 
de schi din Lume, declarată 
astfel anul trecut, pentru a 
treia oară în istorie? De ce să 
nu schiați confortabil pe 245 
sau peste 1.000 de km de pârtii, 
funcție de skipass-ul cumpărat, 
unde vă așteaptă sute de tele- 
cabine, de telegondole și teles- 
caune, astfel încât nu veți sta 
niciodată la coadă? De ce să 
nu schiați în zona unde zăpada 
este garantată, nefiindpro
bleme în ultimii 50 de ani, dar 

de totuși peste 700 de tunuri 
sunt pregătite de acțiune? în 
fond, de ce să nu schiați acolo 
unde credeați că este rezervat

I dte cancer ------------------proGram arnsnc 
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Ovidiu Komomyik
Paula Seling
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doar bogaților Europei, la Kit- 
zbuhel?

Cum ajungeți

Dacă veniți cu mașina proprie, de 
la Salzburg aveți două variante. Fie 
continuați pe autostradă până la Rosen
heim de unde vă îndreptați spre Inns
bruck și ieșiți de pe autostradă pe 
Worgl-est, de unde veți lua direcția 
Brixental, fie de la Salzburg părăsiți au
tostrada - lucru pe care îl recomand 
pentru frumsețea defileului Salzach, 
luând direcția Lofer, prima după ieșirea 
spre aeroportul Salzburg. Veți parcurge 
un tărâm mirific care vă va duce și pe 
lângă reședința de vară a lui Hitler, la 
Berchtesgaden. Aici, dacă veți poposi, 
pe lângă Cetatea Vulturilor, vă reco
mand să vizitați și Konigsee, un lac de 
o frumusețe ireală. în curând veți ieși 
din Germania - da, de la Salzburg la 
Innsbruck, drumul trece prin Germa
nia! - și veți traversa trei tuneluri pen
tru a ajunge apoi în Kitzbuhel. O dată 
intrați aicj, veți urmări indicatorul 
Worgl, și după ce ați trecut și prin 
tunelul de sub Kitzbuhel .vă aflați pe 
calea cea bună!

ewenimerif prezentat de;
Daiana Anghel 

Mihai Feier
Numărul de locuri este limitat, 
pentru rezervări, vă rugăm accesați 
www.eKcluslvevent.ro sau 
sunați la numerele de telefon
0733.060.978 țl 0254.717575 

eveniment agonizat cu sprijinul:

porteneri media 

iictetfrul 0
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Sute de kilometri 
de pârtii pentru 
toate gusturile

Cei peste 400 de km de pârtii al
bastre, roșii și negre sunt oferite 
împătimiților schiului. începătorii; 
copiii, familiile, avansații și experții, cu 
toții vor găsi aici ceea ce așteaptă. în 
plus, se mai găsesc patinoare, pârtii de 
snow-board, de sanie. Nici amatorii de 
drumeții cu papuci de zăpadă nu se pot 
simți frustrați, birourile locale de turism 
oferind acest gen de plimbări.

Garanția zăpezii

Aici, cei mai bătrâni dintre local
nici nu își pot aminti de ani lără zăpadă. 
Totuși, pentru ca pârtiile să fie perfecte, 
există peste 700 de tunuri de zăpadă, pe 
care Biroul Local de Turism, cel care 
întreține pârtiile, nu se sfiește să le 
folosească. Sezonul de iarnă începe din 
primele zile ale lunii decembrie și 
durează cel puțin până la jumătatea 
lunii aprilie. în fiecare seară, luminile 
Ratrack-urilor care sparg noaptea pe 
creștetul munților sunt garanția 
perfecțiunii pârtiei pentru a doua zi.

Aici nu veți sta 
la coadă

Impresionantul sistem de trans
portoare pe cablu, format din telecab- 
ine, telegondole, telescaune și 
teleschiuri constituie garanția faptului 
că aici nu veți face cozi la urcare. Spre 
exemplu, doar pe muntele Choralpe 
urcă Trei telegondole. în Brixen im' 
Thale se realizează conexiunea celor 
două zone de schi, SkrWelt și 
Kitzbuheler-Alpen prin două telegon
dole unite de o pasarelă. Faptul că 
munții sunt străbătuți de tuneluri pentru 
ca șoseaua să lase loc schiorilor este un 
lucru banal acolo. Pasionații schiului 
pot schia o săptămână sau chiar două 
fără a trece pe aceeași pârtie de două 
ori. La sfârșitul zilei, indiferent unde 
veți coborî de pe munte, skibus-ul vă va 
lua și vă va duce acasă. Dacă nu ați pus 
niciodată schiurile în picioare nu e nici 
o problemă! Există numeroase școli de 
schi, unde pot deveni elevi toți cei cu 
vârste între 3 și 70 de ani. Instructorii 
vorbesc limbi de circulație 
internațională și, în curând vor fi și in
structori de limba română. La fel, dacă 
urâți să cărați echipamentul de schi prin 
avion după dumneavoastră, nu vă faceți 
probleme. Numeroase centre de 
închiriere vă stau la dispoziție cu 
echipamente de ultima generație, reîn
noite în fiecare an.

Ce e de făcut 
în afara schiului?

Dacă schiul nu vă atrage, și nici 
Apreschi barurile, atunci aveți multe 
variante. Puteți vizita multe locuri, zona 
fiind punct ideal de plecare pentru ex
cursii de o zi. Zell am See și Kaprun cu 
al său ghețar, cascada Krimml - cea 
mai mare din Europa - Zillertall sau 
Achensec reprezintă locuri de vis, care 
merită văzute. Nu mai yorbesc aici de 
Innsbruck sau Salzburg, aflate la 70, re
spectiv 90 de km depărtare. Și dacă ați

Kitzbuheler 
l£ilpenJ^lpen

Brixen i.T. - Kirchberg - Westendorf
ales un loc de cazare fără zonă wellness 
sau piscine, la Kitzbuhel și Worgl veți 
găsi două Aquapark-uri acoperite.

încă foarte puțin descoperită de iu
bitorii sporturilor de iarnă din România, 
zona Brixental este un vârf mondial al 
schiului, declarată astfel în 2009.

Cuprinzând părți din două dintre 
cele mai celebre zone de schi din Lume, 
Skiwelt - Wilder Kaiser și Kitzbueheler 
Alpen, Brixental este chintesența 
dorințelor iubitorilor de schi.

Kirchberg, Brixen 
im Thale 
și Westendorf

Doar trei stațiuni alcătuiesc acest 
Paradis aflat la îndemâna tuturor. La 
nici 6 km de celebra stațiune a vede
telor mondiale Kitzbuhel se află Kirch
berg, cea mai mare dintre cele trei. 
Hoteluri de 4 stele și 4 stele superior, 
de trei stele, pensiuni cochete și vile cu 
apartamente de vacanță întâmpină pe 
cei ce doresc să schieze alături de pro
tipendada mondială, în Kitzbuheler- 
Alpen..

Patru kilometri mai în jos, pe 

valea care dă numele zonei, se află 
stațiunea Brixen im Thale. De aici, » 
schiorii chiar au ce alege. în Brixen im 
Thale este realizată de anul trecut inter
conectarea zonei SkiWelt cu 
Kitzbuheler-Alpen.

și, doar încă trei kilometri mai la 
vale, dar cocoțat pe un superb platou, 
se află Westendorf, stațiunea cu două 
telegondole; poate cea mai activă din 
punct de vedere al evenimentelor 
sportive.

Daca v-am convins, dar doriți mai 
multe detalii, le puteți obține de pe 
www.kitzbuehel-alpen.com

Alexandru Avram

http://www.eKcluslvevent.ro
http://www.kitzbuehel-alpen.com
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Un calcul făcut de specialiști arată că banii pentru colinde ar fi fost, de exemplu,
mai mult decât suficienți pentru astuparea gropilor unui drum comunal.

Internetul de la Romtelecom se vinde bine
Romtelecom a atins un număr 
"deloc neglijabil" de cliențipe 
segmentul serviciilor de acces la 
Internet prin tehnologie fără fir, 
numeroși abonați la telefonia fixă 
sau televiziunea prin satelit op
tând și pentru aceste servicii, a de
clarat, Ovidiu Ghiman, director în 
cadrul operatorului

"Un număr semnificativ de clienți 
Romtelecom care s-au abonat la serviciile de 
telefonie fixă sau televiziunea prin satelit au 
optat și pentru serviciul de Internet broad
band mobil. Numărul lor nu este deloc negli
jabil", a afirmat Ghiman, prezent la

conferința talks about Telecom Industry, fără 
a da măi multe detalii. Ghiman este director 
pentru Strategie și Dezvoltarea Afacerii în 
cadrul operatorului național de telefonie fixă, 
în septembrie 2008, Romtelecom a câștigat 
licitația pentru licența de telecomunicații în 
benzile de frecvențe de 410-415 MHz și 420- 
425 MHz.

La începutul lunii aprilie 2009, opera
torul a lansat serviciul de acces mobil la In
ternet în baza acestei licențe, care permite și 
furnizarea de servicii de telefonie mobilă. 
Ghiman a afirmat că strategia operatorului a 
vizat, cu precădere, promovarea serviciului 
de acces mobil la Internet. "Credem că Inter
netul mobil este o opțiune viabilă pentru re
ducerea decalajului digital între zonele 
urbane și rurale", a mai spus reprezentantul

companiei.
Numărul de abonamente contractate de 

clienții Romtelecom a crescut cu 7% în pe
rioada septembrie 2008 - septembrie 2009, 
de la 4,1 milioane la 4,4 milioane de unități. 
Baza de clienți s-a majorat cu 32% pe seg
mentul serviciilor de Internet broadband, la 
peste 750.000 de utilizatori, respectiv cu 
49% pentru televiziunea DTH (prin satelit), 
la 831.000.

Datele operatorului arată că 90% dintre 
conexiunile realizate în baza licenței 410- 
415 MHz și 420-425 MHz furnizează ser
vicii de Internet mobil către clienții 
interesați. Romtelecom este controlată de 
grupul elen de telecomunicații OTE, care 
deține 54,01% din acțiunile operatorului, 
restul titlurilor revenind statului român.

Consiliul Județean Hunedoara alocă
9

• - ~ ------ —un miliard de lei vechi pentru colindători
Mai mare dragul să colinzi la Consiliul Județean 
Hunedoara, mai ales că nu pleci cu mâna goală. 
Edilii au pus deja deoparte bani pentru pache
țele. Cam o sută de lei pentru fiecare pachețel, să 
nu zică niciun colindător că gazda-L strânsă la 
pungă.

"Sunt peste o mie de colindători care vin în fiecare an, 
la acești o mie de colindători se adaugă și anumite ansambluri

folclorice care vin să colinde consiliul județean", spune Mar' 
Butar, purtător de cuvânt CJ Hunedoara. Oamenii s-au cam 
supărat când au auzit de dărnicia cu care consilierii își vor 
omeni colindătorii. "Multe s-ar putea face cu un miliard de 
lei vechi. De exemplu sunt oamenii săraci care ar putea fi 
ajutați în primul rând", spune un localnic. Un calcul făcut de 
specialiști arată că banii pentru colinde ar fi fost, de exemplu, 
mai mult decât suficienți pentru astuparea gropilor unui drum 
comunal.

România are „pașaport” de destinație 
sigură și atractivă pentru turiști
Asociația Națională pentru Protecția Consuma
torilor și Promovarea Programelor și Strategii
lor din România (ANPCPPS România) a lansat 
un proiect, în valoare de circa 993.000 de lei, 
pentru promovarea României ca destinație si
gură și atractivă pentru turiști

Proiectul, denumit "Pașaportul Consumatorului de Ser
vicii Turistice - Ghid obiectiv și independent de promovare 
a imaginii României ca Euro-destinație 
sigură și atractivă", face parte din Programul 
Operațional Regional cofinanțat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European de Dez
voltare Regională. Programul, care se 
desfășoară în perioada 20 octombrie 2009 - 
19 octombrie 2011, are o valoarea totală de 
992.725 de lei, cea mai mare parte, respectiv 
670.000 de lei, fiind finanțări de la UE, iar 
restul fonduri proprii și de la bugetul de stat. 
"Proiectul va contribui la dezvoltarea și con
solidarea turismului intern prin creșterea 
gradului de încredere a turiștilor români și 
străini în serviciile turistice de pe teritoriul 
României, în urma promovării drepturilor și 
obligațiilor pe care le au consumatorii de ser
vicii turistice pe teritoriul țării noastre și a 
promovării principalelor atracții turistice, în 
scopul creșterii atractivității României ca 
destinație turistică", se arată într-un comuni
cat al asociației. Astfel, va fi realizat un ghid 
care va cuprinde informații despre destinațiile 
interne și despre drepturile și obligațiile pe 
care turiștii le au în România. Informarea 
turiștilor va acoperi, pe lângă oferta turistică 
variată, datorată diversității cadrului natural 
al României, și sfera drepturilor și obligațiilor 
ce decurg din calitatea de consumator de ser
vicii turistice. "Acest aspect a fost adesea

complet neglijat în campaniile de promovare turistică între
prinse în trecut, aceasta traducându-se printr-o lipsă de 
informație ce ar fi avut rolul de a convinge turiștii străini că 
România este o destinație europeană sigură, incluzând țara 
noastră în punctele de atracție pentru vacanțele sau afacerile 
lor", se mai arată în comunicat.

Ghidul va fi tipărit în toate limbile statelor membre ale 
UE, dar și în rusă, turcă, arabă și ebraică. Pe lângă materialul 
tipărit, în cadrul proiectului va fi realizat un portal, în limba 
română și engleză, care va conține informațiile din ghid.

Trei judecători ai Curții 
Constituționale contestă legea 
privind salarizarea unitară
Curtea Constituțională sus
ține că legiuitorul ordinar nu 
poate să limiteze cumulul de 
funcții în acele situații în care 
chiar textul Constituției pre
vede o atare posibilitate, într-o 
asemenea situație aflându-se 
avocatul poporului, magistra- 
ții, consilierii de conturi sau 
judecătorii constituționali

Trei din șase judecători ai CC, re
spectiv Aspazia Cojocaru, Tudorel
Toader și Puskâs Valentin Zoltân, afirmă că Legea-cadni privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice a fost adoptată fără respectarea 
legii fundamentale, afirmând totodată că domeniul abordat de legea criticată 
o plasează "pe o poziție de maximă importanță", iar, prin urmare, numărul 
destinatarilor direcți și indirecți ai acestei legi este foarte mare, calitatea aces
tora fiind diversă - de la muncitor necalificat până la președintele României, 
în Monitorul Oficial 796 din 23 noiembrie a fost publicată motivarea Curții 
Constituționale, dată cu majoritate de voturi, pe Legea-cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Curtea a spus că 
legea este constituțională în măsura în care prevederile articolului 41 alineatul 
(2) litera e) din lege, prevederi criticate prin obiecția de neconstituționalitate 
ridicată de PNL, nu se referă la cazurile în care Legea fundamentală admite 
în mod expres cumulul de funcții.

Un grup de 62 de deputați și 27 de senatori, aparținând Grupului parla
mentar al Partidului Național Liberal, a solicitat Curții Constituționale să se 
pronunțe asupra constituționalității dispozițiilor Legii-cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice. în motivarea obiecției de 
neconstituționalitate au fost aduse argumente care privesc atât 
neconstituționalitatea extrinsecă, cât și cea intrinsecă a Legii-cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
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"Știut ce reprezintă statul Israel - brațul criminal al imperiului yankeu ", declara 
& Chavez la o conferință de presă comună.

Canadienii au avut reacții alergice la vaccinul împotriva gripei AH1N1
Un lot de 172.000 de doze de 
vaccin împotriva gripei 
A/H1N1, dintre care unele au 
irovocat reacții alergice vio- 
'elite, a fost folosit aproape. în 
'ntregime, au recunoscut, 
niercuri, autoritățile cana- 
liene, subliniind însă că aceste 
’eacții nu au fost numeroase.

Din acest lot, "aproximativ 15.000 
ie doze nu au fost utilizate", a precizat, 
n timpul unei conferințe de presă, doc- 
orul Danielle Grondin, de la Direcția 
jenerală de boli infecțioase și măsuri 

de urgență din cadrul Agenției de 
sănătate publică din Canada. Șase 
reacții alergice violente au fost obser
vate în rândul persoanelor cărora le-au 
fost administrate vaccinuri provenind 
din acest lot, ceea ce a dus la oprirea 
administrării sale, dar toate aceste per
soane s-au refăcut, au declarat; la în
ceputul săptămânii, oficialii canadieni.

Miercuri, atât ministrul Sănătății, 
Leona Aglukkaq, cât și directorul de 
Sănătate Publică, David Butler-Jones, 
au subliniat buna funcționare a sistenfu- 
lui de supraveghere care a permis de
tectarea acestei anomalii.

Cazurile de șocuri anafilactice 
asociate acestui lot de vaccinuri 

Arepanrix fabricat de GlaxoSmithKline 
au fost înregistrate în proporție de patru 
la 100.000, în timp ce nivelul consid
erat normal este de unu la 100.000.

Raportat la totalul de 15 milioane 
de doze de vaccin deja administrate în 
Canada, acest nivel al reacțiilor alergice 
este net inferior, de 0,32 la 100.000, a 
subliniat Butler-Jones. în prezent, un 
canadian din patru este pe viitor prote
jat împotriva virusului, iar răspândirea 
bolii stagnează în mai multe provincii. 
Campania de vaccinare continuă, 2,9 
milioane de doze urmând să fie 
furnizate săptămâna viitoare.

O organizație catolică va plăti daune pentru copiii
abuzați sexual
Situație fără precedent în Irlanda.’ Reprezentanții unei 
congregații catolice au anunțat, miercuri, că vor plăti 
despăgubiri în valoare de 161 de milioane de euro pen
tru abuzurile sexuale comise asupra a mii de copil

Anunțul vine în urma publicării unui raport dezvăluit în 
luna mai. Organizația religioasă "Christian Brothers" ("Frații 
Creștini") și-a recunoscut "rușinea și durerea", după publicarea 
raportului care poartă numele judecătorului Sean Ryan, care a 

prezidat ancheta pe parcursul a nouă ani. Potrivit raportului, 
mii de copii au fost abuzați sexual, fizic și emoțional din anii 
1930 și până în prezent. Opinia publică din Irlanda a fost 
consternată de rezultatele anchetei judiciare. "Nu mai putem 
face nimic pentru a repara greșelile făcute. Am decis, însă, să 
recunoaștem obligația noastră morală față de supraviețuitorii 
abuzurilor și față de populația Irlandei", au declarat 
reprezentanți ai organizației religioase.

Chavez consideră Iranul „brațul
criminal al imperiului yankeu"
^reședințele Venezuelei, 
Hugo Chavez, a folosit vizita 
iderului iranian Mahmoud 

madinejad pentru a cali- 
Ica Israelul ca fiind agentul 
zriminal al Washingtonului.

Liderul sud-american a sub- 
iniat o declarație a președintelui 

israelian Shimon Peres, din tim
pul unei vizite în America de 
Sud, că zilele sale și ale lui Ah
madinejad la putere sunt 
numărate. "Știm ce reprezintă 
statul Israel - brițul criminal al 
imperiului yankeu", declara 
Chavez la o conferință de presă 
comună. "Ce a zis președintele 
Israelului, noi o considerăm o

amenințare. Chavez a rupt 
relațiile cu Israel în acest an. De 
asemenea, el a fost lăudat de 
lumea musulmană după ce a cal
ificat ofensiva militară din Gaza 
ca fiind genocid. în plus, mem
brii OPEC, Venezuela și Iran, s- 
au apropriat din ce în ce mai 
mult în ultimii ani. Chavez 
susține controversatul program 

nuclear iranian, în timp 
ce Iran ajută Venezuela 
să identifice rezervele 
de uraniu. Oricum 
aproprierea dintre cele 
două state și mai ales 
teama pentru legăturile 
lor ar putea fi 
supraevaluată, crede 
Karen Hooper, analis
tul pentru America 
Latină al Stratfor. 
Aceasta sublinia că 
este un pericol minor 
ca Venezuela să poată 
ajuta Iran la prolifer
area armelor nucleare. 
"Chiar dacă Iran nu 
mai are uraniu, iar 
Venezuela ar putea 
avea și ar livra cantități 
suficiente, problema 
reală este procesul de 
îmbogățire, care 
necesită tehnologie pe 
care Caracas nu o are".

CIA recrutează 
spioni arabi

CIA a lansat o campanie televizată de recrutare a viitorilor 
spioni din rândul comunităților considerate esențiale pentru 
combaterea terorismului: arabo-americanii și iraniano-ame- 
ricanii. Asta pentru că victoria în acest nou tip de război nu 
va depinde de superioritatea militară, ci de cunoașterea limbii 
și culturii inamicului.

CIA a lansat un spot televizat în care o voce cu inflexiuni orientale care 
amintește de poveștile din "O mie și una de nopți" le adresează mesaje patri 
otice membrilor comunității arabo-americane. Aceștia sunt încurajați să se an
gajeze ca ofițeri operativi sau analiști în CIA. Grupul țintă îl constituie ce mai 
numeroasă comunitate arabo-americană și anume cea care trăiește în Detroit, 
statul Michigan. în suburbia Dearborn, 30 la sută din populație este de origine 
arabă, majoritatea de origine libaneză și irakiană. Directorul CIA, Leon 
Panetta, a ținut să le lanseze arabilor americani această invitație cu prilejul 
unui dineu oferit de liderii acestei comunități. Viitorii ofițeri și analiști CIA 
trebuie să vorbească fluent limbile popoarelor în care Statele Unite operează 
împotriva terorismului și să aibă o înțelegere profundă a culturilor locale. Un 
mesaj similar le-a fost adresat și iraniano-americanilor. Limba iranienilor - 
farsi - este strâns înrudită cu dări și paștu, dialectele vorbite în Afganistan. 
Campania de atragere a tinerilor aparținând unor comunități originare din Ori
entul Mijlociu spre CIA, privită la început cu rezerve, a început să dea rezul
tate.
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r-> Integrante 

i=î> Rebus

Dicționar: Efor, User, Cav, Ene, Husar, Eac.Timpuri noi.

La doctor
- Spunețl-ml, medicamentul pe 

care vi l-am prescris, v-a ajutat 7 
- Da, foarte mult, eu mi-am 

vindecat reumatismul, băiatul nu 
mai tușește, Iar cu ce-a mai rămas 

soția a curățat...................

(Complotați textul folosind 
soluția marcatS cu raster)
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ARAB, ATAȘA, ATÂT, ATOM, ĂLA, CASAP, 
CER, CI, COL, DĂRAB, DOS, EGALI, GATA, 

GO, IR, IREMISIBIL, IREPARABIL, LAT, 
NODAL, OCULOMOTOR, ORE, ROTOCOLARI 
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Mică publicitate

Garsoniere^Apartamente 3 l)hme

Vând garsonieră, pe Mărăști, lângă Poliția nouă. Preț: 28.000 euro ne
gociabil, sau dau la schimb cu apartament cu 2 camere. Fără interme
diar. Țel: 0748.205.586,0762.836.403.
L 
Vând apartament cu trei camere, la parter, recondiționat, în stare im
pecabilă, cu pivniță plus garaj foarte, foarte mare (la casă), ocupabil 
imediat (cu actele pornite pentru vânzare). Zonă foarte liniștită, situat 
în zona B a Devei, S- 80 mp, plus garaj și curte comună. Rog seriozi
tate. Preț 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0743.011.772.

Vând apartament din cărămidă, 3 camere, parter (la casă), contorizat 
și pavat în totalitate, semidecomandat, îmbunătățit (faianță, gresie, par
chet laminat, anifonat, tavan fals modem,cu spoturi, zugrăvit de cali
tate, ușă metalică), cu intrare din curte comună, zonă deosebit de 
liniștită, ocupabil imediat.. Sunt persoană fizică. Preț 40.000 de euro, 
negociabil. Ofer și rog seriozitate. Tel. 0743.011.772.

Vând apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în to
talitate, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.
O

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Teodolite, microscoape, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 
m înălțime. Telefon 0733.018.302. Numai sâmbăta și duminica.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
de fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Vând pantofi de femei, noi, în stare foarte bună, din piele, numere între 36 
și 39. Preț între 10 și 30 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea muncii, inspector protecția muncii, 
cadru tehnic PSI, execut toate activitățile pe linia legilor 319 și 307/2006 
(evaluări, fișe, documentații, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

Societate comercială angajează 
ospătar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

Str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon 0254.234.448.

închirieri

închiriez urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
sau depozit. Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

Vând bicicletă pentru femei, tip Pegas, în stare bună. Preț: 150 RON, și role 
pentru adolescenți nr. 39. Preț: negociabil. Tel: 0753.200.853.

Vând un set de 3 bucăți sfeșnice de sticlă, dimensiuni 21 cm, 25 cm, nefo
losit. Preț: 50 lei negociabil. Tel: 0254.228.748.

S.C.Consulting Anka S.R.L. vă oferă servicii de : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale I.I, l.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 de grade, 7 ani vechime, 10 lei/litru. 
Tel. 0723.757.434; 0254.260.909.

Auto

Vând minibus Volkswagen, 8*1 diesel,an de fabricație 1990, stare 
bună, sunt persoană fizică. Preț 2000 euro. Tel. 0728.308.583.

Vând/schimb Renault Megan 1,9 dci, an fabricație 2001, break, cu
loare roșie, 150.000 km, full option, taxe la zi, preț 4.500 euro, nego
ciabil. Tel. 0254.262.17, 0722.733.844.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
airbag, radio/cd, servodirecție, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
euro, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
Ofer și rog seriozitate.

Vfind-schimb Skoda Octavia Ambiente break, albă 1,9 TDI, an fa
bricație 2003, 118.000 km, full options, taxe la zi, unic proprietar. 
Preț 8.000 euro, negociabil. Tel. 0720.880.751; 0254.260.909

Vând două pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
„ARO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

Vând Renault Megane, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, 
full options, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
0254.262.717.

LocurHte’mimcă

Preparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
Hunedoara, Orăștie. Tel: 0740.247.383.

Servicii profesionale de curățenie:
■ curățenie de SnțteUnere HnlcS

CUrâ|BHin gengralij periodică 5®U ocazională
- curățenia in domeniul indu&ial
- curățenie după axistoicți.amenajări.renovări
- curățenie în Instanță sanitare
■ curățat mochete,tapițerii,arvoam
- spălat suprafețe vitrate
- curățel pereti.tatade,Îndepărtat yefttti
- curățal și denrtectad bucătari ImMIriate 

echiparea inst&jikH cu dozatoare și dispensare
p materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL 
TE L-FAX :0254.231552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet și contabil, 
salariu atractiv

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 
Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon 

0254.234.448.
ANUNȚ PUBLIC

S.C. BIO ZONE TURISM S.R.L. anunță publicul intere
sat că în cadrul etapei de încadrare privin proiectul „PENSIUNE 
TURISTICĂ” în satul Clopotiva, comuna Râu de Mori, județul 
Hunedoara, s-a luat decizia parcurgerii procedurii simplificate de 
avizare și emiterea Notificării tip B.

Decizia etapei de încadrare publică pe site-ul Agenției 
pentru Protecția Mediului Hunedoara (www.apmhunedoara.ro).

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al 
proiectelor propuse pot fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara din Deva, Str. Aurel Vlaicu nr.25, 
jud. Hunedoara, în zilele de luni - joi între orele 8-16 și vineri 
între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen
ției pentru Protecția Mediului Hunedoara din Deva, Str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, timp de 5 zile lucrătoare de la 
apariția anunțului.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. CEDI ECOLOGIC S.R.L., cu sediul în loca

litatea Orăștie, Str.Luncii, nr.l, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul „TRANSPORT AUTO PEN
TRU DEȘEURI PERICULOASE”, localitatea Oră
știe, Str. Luncii, nr.l, jud.Jlunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara 
din Deva, Str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni până joi (orele 
8-16.30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anun
țului.

Regii Națională ■ Pldorilor - Roimllva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

«Ir. Mihaî Vrtnzu, nr.10, 3JOO9I Deva, RO 
Td. (0Q4) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: web: FSC

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează in data de 07.12.2009, ora 12, 
licitație de masă lemnoasă fasonați Preselecția va avea loc în data de 02.12.2009, 
ora ÎS*0. Oferta se prezintă In plic închis. Preselecția și licitația se vor desfășura la 
sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr. 10. Volumul de masă 
lemnoasă fasonată care se licitează este de 2539.939 mc, din care: rtsinoase - 
749,914 mc, fag - 913,866 mc, quercmee -102,625 mc, diverse*tari - 674.914 mc, 
diverse moi - 98,620 mc. Lista loturilor și pieselor care se licitează poate fi 
consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: www.rosilva.ro. După 
licitație, precum și în intervalul 08.12.2009 - 09.12.2009 vor avea loc ședințe de 
negociere directă a masei lemnoase nevalorificate prin licitație, condițiile de 
admitere la negociere fiind identice cu cele de participare la licitație. Relnții 
suplimentare se pot obține la tel. 0254.205100, fax: 0254.205111.

Societate de construcții 
angajează 

tehnician sau inginer cu experiență 
pentru întocmit devize 

și documentații pentru licitații, 
salariu foarte avantajos

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 

Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon 0254.234.448.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume....................................... Prenume.....................................
Strada.............................................Nr.......Bl..............Sc...........
Ap..... Localitatea................................ Județul...........................
C.I. seria..............nr.....................................,............................
Eliberat de....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: Deva, Str. Mă
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutia poștală amplasată la primul stand de , 
ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).

Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat in ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei.

http://www.consultinganka.ro
mailto:crioti_deva@yahoo.com
http://www.crioti.com
http://www.apmhunedoara.ro
http://www.rosilva.ro
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
' PACHET SERVICII CC CAZARE 0 NOPȚI

(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASA FESTIV V DE REVELION

J și CINĂ FESTIV Ă ÎN 01.01.2010

(acces gratuit la piscina și sauna interioară)
PREȚ 600 ron / pers

I PACHET SERV ICII REA ELION - fără cazare 
Include MASA FESTIVĂ DE REVELION 
și CINA FESTIVĂ ÎN 61.01.2010

PREȚ 200 ron / pers

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefon:
0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

Pentru cazare
tariful este de 80 ron /persdoc 
cameră zi hotelieră

Mit renul este asigurat 
de orchestră de muzică 

și soliști vocali.

TRECI REA ÎN NOI L AN 
VA El MARCATĂ 
CV l N ERVMOS

EOC DE ART1EIC1I

SILVA 
LEMNTEX 
tratate și ranerenlbead

tânnlărie lin h
■șl șl terestre ft Masai bina calitate, 

parchetai lunii de lai.
■altinsaifr

SA.Sll.VA LEMNTEX S.R.L.
suf CJhimmtiiu, nr. 121/2 comuna llurâtt.
iet/fux: 03S4/5OIO21/22, c-mtih iilhi(a>snMrl ro

>! ★ ★ 
**

f
Web: www.sieauamuresului.ro.
E-mail: office^ steauamuresului.ro

Telefoane: 0254.264.035
Si 0254 264.039

Pescuit sportiv pe factart cm o 
suprafață total* de peste 
100.060 dc metri pătrap pentru 
pescuit crap, rome ți șatau.

http://www.sieauamuresului.ro
steauamuresului.ro

